
PERFORMANS SİSTEMİNİN GELECEĞİ 
 
 
Sağlıkta performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi kuşkusuz önümüzdeki yılların önemli konu başlıklarından biri olacak. Bu 
konuda sağlık sisteminin performansı ile hastanelerin performansı kavramlarını birbirinden ayrıştırmamız gerekiyor. Biz burada 
daha çok hastanelerin performansı üzerine yoğunlaşacağız. Son beş yılda Bakanlığımız hastanelerinde uyguladığımız ve 
geliştirdiğimiz kısaca “ performans sistemi” olarak adlandırdığımız model gelecek uygulamalar için önemli bir tecrübe. Özel 
sektörde uzun yıllardır uygulanan performansa göre ücretlendirme yöntemi kamuda uygulamanın tüm zorluklarına rağmen 
geliştirilerek günümüze kadar başarı ile uygulanmıştır. Bundan sonrada sitem yaygınlaşarak ve gelişerek uygulanmaya devam 
edecektir. 
 
Bakanlığın performans sistemi ve sağlıkta performans uygulamalarının gelişimi açısından en belirleyici unsur Sağlık Bakanlığının 
gelecekteki rolü olacaktır. Stewardship bir Sağlık Bakanlığı, politika yapıcı - denetleyici - düzenleyici yeni rolü ile performans 
sistemi dahil sağlıkta bir çok konuya şimdikinden daha farklı bir yaklaşım sergileyecektir. Bugüne kadar Bakanlık “performansı” 
hastanelerinin daha etkin, verimli ve kaliteli olması için çağdaş bir yöntem olarak kullandı. Bu yöntem aynı zamanda hastaların 
da sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırdı ve hakkaniyeti de tesis etti. Bundan sonrası için Sağlık Bakanlığının kamu ve özel 
tüm hastanelerin performansını izleyerek değerlendireceğini ve bunun sonucunda da düzenleyici faaliyetlerde bulunacağını 
söyleyebiliriz.  
 
Kuşkusuz performansın izlenmesinde ve değerlendirilmesinde akreditasyon süreçleri klinik başarının, hasta memnuniyetinin ve 
istatistiksel göstergelerin yanında önemli bir unsur olacaktır. 

 

PERFORMANCE SYSTEM’S FUTURE IN GOVERNMENT HEALTH INSTITUTIONS IN TURKEY 
 
 

Monitoring and evaluation of performance in health will be one of the most important topics 
incoming years. We should separate the performance of health system and the performance of 
hospitals from each other. Here we will concentrate on hospital performance. In last five years the 
model we have built up and applied on ministry’s hospitals which is called briefly “performance 
system” is an important experience for future. Performance based wage system which is being applied 
in private sector for a very long time, in spite of all difficulties, recently have begun to be applied 
successfully in government then. Hereafter the system will disperse and be continued to be applied. 

The most determining factor is the role of Ministry of Health for development of ministry’s 
performance system and performance applications in health. As a Stewardship Ministry of Health, the 
Ministry’s approach will be different from today as changing roles including policy maker, auditor, 
regulator and implementer of the performance system in health. Until today, The Ministry used 
“performance” as a modern method for hospitals in order to become efficient, effective and qualified. 
This method has made possible for patients to reach health services and to build justice. Hereafter 
Ministry of Health will monitor and evaluate all private and government hospitals’ performance and 
thus will make regulatory activities. 

Certainly in monitoring and evaluation performance, accreditation processes will be an 
important aspect beside clinic success, patient satisfaction, and statistical indicators. 
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